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Väärä kasvatus
ta koskaan saavuttaa nykyisessä mitan minkä itse sille jakavat
yhteiskunnassamme elämän scl-j- a

yksilä joka työskentelee vaan
asen jota opetustamme ku- -

ollakseen tofmcssa sentahdetltaa ar- -

Työläisten Joulu
f i j r ii i ii m i un iit si vn mii rt mnnrn

voiseksi elämäksi
anteena kunnianhimo eli lei- -Järjestyneiden työläisten tulisi Kaiken taman sijalla meilläi t

na vainua näkemään miten perus- - tulisi olla opetus kirjajäriestelmä
Katsellessani isoa päivälehteä

osui silmääni hyvin houkuttele-
va ilnrotus jonka kautta rauta-

tieyhtiöt aikovat saada ihmiset
matkustelemaan ja kuluttamaan

teellisen tarkea asia se on että missä teknillinen ja
mitä kansalle mer- - nen opetus anettaisiin yhtä pal-

kitsee lasten ajatusmaailman pi- - jon sisältävänä vaan antaisi sen
laaminen alkeiskouluissamme vksinVprtai

s r
vammassa muodossa Siten saa- -

pänsä ansaitseminen ei ole va-

paa Uiminen orja hän on Yksilo

joka niin elää ei työskentc
esille tuodakseen ksilöllisy 'ju

tään eikä elääkseen vaan kute

välttämättömyytenä ajautuneen j
paikkaansa ilman kunniaiVhimC

eli tarvetta tehdä työtä ja sil'
tavoin on orjuutettu työnsä kaui
ta sensijaan että olisi aateloitu
sen kautta — rakentavaa arvoa
rakentavaa kuntoa rakentavaa
elämää

rahaa heidän hyväkseen ljmotus
ktrasi maalaisfeoViin missä jiiti
ja sisko olivat Vastaanottamassa

poikaa ja veljeä joka tuli kau-

pungista kotiin joulua viettä-

mään omaistensa luona

Mieleni muuttui katkeraksi
tuota kuvaa katsellessa Minun- -

Jos sen tekisivät min todellakin
ei ottaisi pitkää aikaa kun työ-
läiset olisivat koulusysteemimme
kontrolleeraajia"joko ipitäen hal-

lussaan omaa opetuslaitostaan
tahi valloittaen nykyiset kansan
opeiuslaitokset omiin käsiinsä
Unicnistit vaativat union mer- -

vuttaen tarkoituksen että oppi-

laat omaksuisivat opettavan ai-

neen helpommin ja tarkoitustaan
vastaavammin kun taas koko

opetuksen aikana kaikissa opetus
kirjoissamme kuljetettaisiin neu-

voa että koska henkilön oma- -
Alusta loppuun koko meidän kin omaiseni ovat maalla Tahto- -kill:i varustettuia kirioia samal- - kohtainen tvö on vksilöll

opetussysteemissamme jokainen mattani kyttaa sydanimessaiu
ainainen ikävä saada käydä heitä

la olhn välittämättä että kirjois ilmaisija niin ainoastaan "sen- -

sa missä unionmerkki on uiko- - kautta yksilö onnistuu saamaan
kann-il- a sisällä ei ole mitään elämästä täyden mitan Totuu- -

muuti kuin propagandaa unioita den mukaan miehet 'ja naiset
vasti m Union merkki kulkee ku saavat elämältä tarkasti saman

sankan oh kerran k oy ha ja täy-

tyi tehdä työtä työtä tottelevai- -

suudella ja uskollisella palvelemi- -

(Jatkoa toisella sivulla)

tervehtimässä — erittäinkin van-

haa äitiäni Miksi panevat tuol-

laisia ilmotuksia tuollaisia kuvia
lehtiin piinaamaan minua En
voi matkustaa En voi saada kaik
kea muutakaan mitä haluan Tä!y

tyy laskea tarkoin jokainen sent-
ti harkita huolellisesti kunkin
viikon ravin tolista niin et tä ra-

hat riittäisi ja ravinto silti olisi

"joltistakin" Ja entä vaatteet
'Viikko viikon perään täytyy siir

Miten Alitalon Antista tuli sosialisti

ten siunauksena kirjojen kansis-
sa kun sillä välin skääppiaiatuk-se-t

ja tsiat jotka tekevät skääp-pej- ä

on kirjojen sisällä turvalli-
sesti lnVittuna menemään maail-
malle 'a saattuiiajil lasten mie-

liä r:iai?:rikkois'kii Vaivaisen Kir MIILIA
mielen orjamaisissa käsitteissä JOHDANTO: Antti Antinpoika

ei ole vapaita ihmisia dään huutolaisena kun hän on kuu-
palkkaamaan päiväläisiä Lähes kaik-

ki talon työt lankesivat nyt Antin ja
tää tuonnemmaksi jonkun tärke- -hänestä Miinan tehtäviksielämässä elämään Työläisien UAnhnmmnn

den vuoden vanIla kahden
n n --n T- T- T ~ Irti luntit A il 3 TT H H t p'L H f H 1 P 11 f'irtl7lf

ajatusmaailma a vmmärrvs täv- - ™ 7 7 Vv „„" 'L V'' _ „ '" '"vyUI UlJitl IJhlrl M Iflll III II H (Hill li tW VI11IIHI1 M it I lrf1 U D LH Ci V 11 V V 11 Clii 11 SI vannoja jotka olisi jotyy ensin vapauttaa ennenkuin tunnetaan sekä huutolaisten että nai kaksoiset noika 1a tvttö Antti eh- - 1
Qlttpn lirnimniit lipiTtjl

ne ivvivcucvdi nsc usensa laiou- - veujaiu KiuiuuspaiKaKSi ivovaa
Antti siellä kokea ja olisi kai kuol

uuuaa eua liimibiaaii uuia yivyiiii
kun tulee palkollisten muuttoviikko

„-
-

kasaan - ja min monta mun

mutta Miina estelee lasten tähden ta tarvetta olisi vaan ei voi os- -

kun ne ovat vielä niin pieniä Siis taa Ja joulu on tulossa Tahfoi- -
he jäävät edelleen Alitaloon "vielii sjn lähettää jotain vanhalle äi--

yhdeksi vuodeksi" ) (li]]eni jou]uksi _ :a ] 1]e j
Mutta kun tuli taas nalve main ' '

Tiellisestä sorrosta
Mieli joka on ensin tehty vai-vase-

taikauskoisuudella ja
väärillä tiedoilla ei voi vetää

älykkäitä eikä terveitä johtopää-
töksiä asicsta

lut sen kovan kohtalon seurauksista
jos ei isäntärenki Matti olisi ruven-
nut häntä hoitamaan ja suojelemaan
Kului vuosia palvelijat vaihtuivat
joka vuosi mutta Matti pysyi talossa
Antin tähden Kerran isännän ja Ma- - pestausaika ja Antti ja Miina päät- - taisi laittaa jotain jouluiloksi
fin sälillä + iitl niin 1rnin ~ilt„ J tit-fi- t mimlton nnia niin onnfo cannl 1 H HTVn 1 1Vt H t tnm 11 A 1111niin" miu tviii liuu nuva l ilta CLLU n i uiuuiiaa yutn intit louiua octum j "irXT ri'(-- n merkki kirjan kann sa_ Matti uhkasi tehdä paljastuksia talon heidän olevan velkaa taloon että ei vaan esteitä pettymyksiä Intolifl

ei ol'enkaan vaikuta suosiollisesti" sisäisistä asioista Silloin Isäntä teki voi lähteä pois ennenkuin velka on plnm-i- pnä varinnnttntt SnvilTtnfl ia snvltltnrvvTtvn calraon no 1TVI QAi Tlmuun ivuiiuu MU1 KU HU SlSalCO
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sen vastapainoksi agiteeraa toi- - ' r'"J " '"' r Kuluu kuusi vuotta jolla ajalla
sin Opetus joka on johtavana 1 t'= sella'vÄÄÄmelkeinnä int--a n1nlla !tmi1n-- unän k! „s„ii ker--

Tiedän että kuva omasta elä-

mästäni on kuva tavallisen työ-

läisperheen elämästä työläisäidin
'huolista — elämän rasituksista
Miksi panevatkin houkuttelevia
kuvia lehtiin meille piinaksi
Kääntelin lehteä ja samassa

— „j „
juu] kun klIrju t kasvaa

me kelpaavissa opetuskirjoissa Pahaan kykynsä mukaan kylvi noy- - Antu mettu että jogJ ö äls Jagka
tekee tuhoa Opetus on sellaista rnyn JiratnvÄv?„ nlin hä voisl auttaa hei"ät orjuu- -

aesta — Jaska silla aikaa on siir-
tynyt Helsinkiin ja liittynyt siellä
työväenliikkeeseen lehdessä näen uutisia sieltä tääl- -
H— n kaupunkiin oli perustettu so-- tä niin ioknnäiväisin in niin vlei

etta esimerkki jota jokaisen tyä pääsl Antti palkkarengiksi Ku- -

nuoren tytön ja pojan joka saa lui taas vuosia Taloon tuli piiaksi
opetuksensa näistä kirjoista tu- - eräs Miina-inimlne- n nuori nainen
Iisi elämässään seurata esimerk- - Joka rakastui Anttiin ja siksi jäi ta- -

loon vleIa toiseksl vuotta Alitalonkiä tcnllUiiiKsjostakin kapteenjs-
-

lgäntä peIkäsii että Anttikin voisl
ta rikkaasta kapitalistista mie- - joskus suuttua ja lähteä talosta Sik- -

hestä joka on hankkinut itselleen si hän keksi keinon naittaa Antti ja
omaisuutta naisesta joka elää miina seka "ylentää" Antin muona- -

sialisti-osast- Kurikka-Matt- i lähetet- -

tiin sinne puhumaan ja Jaska lähti JKl!vla V01}™ lamasta—
mukaan oppaaksi seudun tuntijana Työmies vaarallisesti louklkaan- -

tunut metsässä ehkä ktioletta- -

vasti — kenties hän pääsee ko--
Fnshi Jaska kiirehti vanhaan tiin jouluksi Toiselta kaksi sor- -

tUPaail missä asuiailteil silmät mra mnreVannt-iimi-
UJICUCIVOI

loiseläjän
" toimettomuudessa —

lftJ3: }[: aukenivat taivasta myöten Mii- - kumit kotimatkalla! kaksikvm- -v opetus etta työ on vaan kuten
astinlauta toimettomuuteen ja

nan ja määräajan ku

LT'
na ei tuntenut tulijaa sillä Jas- - nientä miestä surmaantuntit jaluttua hankkii rovastin taloonsa vih- -

joutavuuteen etta tulisi vaan lTKM AT_ - nyr-- i n_ KIl OI nilPtfll If S linil 11 U 1 CT11T U Tl Tl 1 - 1 tT Ammaau aulul ja munan laion - —
n_yiijjiTciiiu iutiiMvaiiiLliilLii Uisldtehdäkin tarkoitnksplla naasta I

sil- - usea hengenvaarallisesti kaivosj sauiarenKi jasna pitaa nommia sil- - ja siksi han näytti Munan
aseinaan imssa ei ensuiKaan tar-- maila ja koettaa avata nuoren pa-- missä enemmän herralle kuin räiähdvkspssä Kansasin valtion- -
vitse työtä tehdä että ne jotka rin silmiä näkemään mihin orjuu-

teen rikas isäntä heitä koettaa kyt- -ovat köyhiä olisivat itse elämälle
rengille Miina niijasi syvään ja sa kahdeksan miestä pahoin oi

vierasta menemään tiu- - lantit kaivosräjähdyksessä Hii-

teen tupaan: noisin valtiossa perheenäidit

keä

taistelevat korkeita elmkustan- -— Siellä asuu 'iiatLuii iissi „ „ Ä i i i 11

sortuneita että ne jotka rahalli-

sesti ovat huonossa asemassa

siipirikkoja elämälle

Kaikki se tehdään tosiasioita
pilkaten jotka jokainen joka to-

tuudella edes kerrankin katsoo

on vaan muonamiehen

Isäntä on muonarengilleen antanut
vanhan ränsistyneen ja lahon tuvan
asunnoksi ja kokonaan riittämättö-
män ruokavaraston vuoden palkaksi
Tuli syksy ja kaikki palvelijat jät-

tivät Alitalon lukuunottamatta Ant-

tia ia "Miinaa iriita läivät iainnn

asunto „_„ u-- n i„:k i„:ii:„
sanoi Muna ia kvvneleet vien- - i_tcmaii joutaa vaaraan ' lomaa ivovat hänen kuihtuneille poskilleen laisia taisteluun toisiaan vastaan
Jaska kun naki ettei Muna

_I hdysvaltam hallitus on viralli- -olosuhteita nykypäivinä käsittää muonapalkalla' Uusia palvelijoita el
— että ainoastaan yksi tuhannes- - tullut tilalle joten isäntä onnistui sesti ilmottanut ei voivansa teh- -(Jatkoa toisella sivulla)


